
 
 

 
 
 
Schriftelijke Vragen artikel 59 RvO Provinciale Staten Overijssel  
 

 
 

Datum  : 16 MEI 2020 
 
Naam & fractie : Lex Schukking, VVD 
 
Onderwerp : Snelle spoorverbinding Zwolle - Münster 
 
 
Aan de voorzitter van Provinciale Staten van Overijssel 
 
Het college wordt verzocht de volgende artikel 59-vragen schriftelijk te beantwoorden: 
 
De VVD fractie pleit al geruime tijd voor betere- en snellere spoorverbinding tussen Overijssel, de 
randstad en internationaal, naar Duitsland, vooral in de regio Twente valt er nog veel te verbeteren. 
Dit leidde ons recentelijk tot het initiatief om voor een snelle, zo mogelijk HSL verbinding, tussen 
Amsterdam en Berlijn te pleiten, bijkomend voordeel zou dan zijn dat Twente, evenals in Zwolle nu 
al het geval is, op ca een uur treinreis bereikbaar is van en naar de regio Amsterdam. 
 
Ook een snellere verbinding tussen Zwolle en Enschede / Münster staat, zoals vaker uitgesproken, 
hoog op onze verlanglijst. 
Zowel voor deze verbinding als voor de Amsterdam- Berlijn verbinding kan het station Hengelo, in de 
functie van station Twente centraal, een belangrijke rol gaan spelen. 
Voor een zeer snelle Amsterdam – Berlijn verbinding bestaat er, speciaal in de grensregio, al lang 
steun vanuit Duitse zijde. 
 
Het verheugd ons dan ook bijzonder dat er nu ook vanuit Duitse zijde , de overtuiging wordt 
uitgesproken dat er een snelle, intercity , verbinding tussen Zwolle en Münster moet komen. 
Om dit te realiseren zullen er nog de nodige infra structurele aanpassingen moeten komen, zoals 
verdubbeling van het spoor Zwolle- Wierden en elektrificatie en mogelijke spoorverdubbeling van 
het traject Enschede – Münster. 
 
Wij hebben de volgende vragen aan het college: 
 

- Bent u op de hoogte van de wens aan Duitse zijde om tot een intercity verbinding Zwolle – 
Münster te komen 

- Steunt u deze wens en zo ja, bent u bereid actief deel te nemen aan het maken van plannen 
- Op welke wijze denkt u concreet deel te nemen 

 
 
Hartelijk dank voor uw reactie. 
 
Namens de VVD Overijssel fractie, 
 
Lex Schukking 


